REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I ROWEROWEGO WYPOŻYCZALNI WILLA MARIANNA
1. Właścicielem/operatorem wypożyczalni jest firma WILLAMARIANNA Maria Łukaszewska zwana dalej
Wypożyczalnią.
2. Osoba wypożyczająca (Wypożyczający) sprzęt rowerowy lub akcesoria (przyczepa, fotelik, hol, kask, torba,
zapięcie) zawiera umowę wypożyczenia (oddania w użytkowanie) i zgadza się na warunki wypożyczenia na
zasadach określonych w regulaminie wypożyczenia sprzętu, co potwierdza własnym podpisem na
dokumencie UMOWY WYPOŻYCZENIA ROWERU, która stanowi własność wypożyczalni. Klient ma prawo
żądać usunięcia lub wykreślenia jego danych po zdaniu sprzętu w punktach wypożyczalni i jego odbiorze bez
uwag przez Wypożyczalnię oraz pełnym rozliczeniu usługi.
3. W momencie wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do okazania 2 dokumentów tożsamości ze
zdjęciem oraz do uiszczenie kaucji w wysokości 200 zł za każdy wypożyczony rower lub przyczepę.
4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem dla celów
turystycznych i rekreacyjnych.
5. Wypożyczającemu zabrania się spożywania alkoholu bądź innych środków odurzających podczas
użytkowania sprzętu Wypożyczalni, jak również do korzystania ze sprzętu pod wpływem takich środków.
6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zużycie lub pogorszenie stanu technicznego sprzętu, chyba że
stanowi ono wynik zwykłego używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Za uszkodzenia wynikłe z korzystania z wypożyczonego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem winę ponosi
Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub zgubienie roweru lub akcesoriów, jak również w
przypadku kradzieży - chyba że wykaże zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia roweru (akcesoriów)
przed kradzieżą.
9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną w przypadku uszkodzenia mienia ruchomego bądź
nieruchomego innych osób, w związku z korzystaniem z roweru elektrycznego przez Wypożyczającego lub
osoby, którym udostępnił rower.
10. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego
będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje
się do zapłaty kwoty w wysokości podanej poniżej (koszt roweru elektrycznego).
11. Koszt roweru elektrycznego w przypadku kradzieży, utraty lub zgubienia wynosi: 8000 zł brutto w przypadku
rowerów marki BULLS oraz 14 000 zł w przypadku rowerów UNIVEGA, koszt roweru górskiego wynosi 4000
zł. brutto, roweru trekkingowego 2500 zł, koszt przyczepki rowerowej wynosi 2500 brutto, koszt zapięcia
rowerowego to 50 zł/brutto, koszt kasku 100 zł brutto.
12. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
13. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry za cały okres wypożyczenia. W przypadku
przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej
opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu. Opłatę za sprzęt uiszcza się z góry, a po
przekroczeniu deklarowanego czasu dopłaca się i kwituje podpisem. Po zdaniu sprzętu w wypożyczalni,
każdorazowo należy złożyć własnoręczny podpis z adnotacją godziny oddania sprzętu. W innym przypadku
Wypożyczalnia może uznać sprzęt za niezwrócony.
14. W razie gdy Wypożyczalnia uzna Wypożyczającego za nie dającego rękojmi należytego wykonania umowy
wypożyczenia np. z uwagi na stan zdrowia, bycie pod wpływem środków odurzających lub uprzednie
nienależyte wykonanie umowy wypożyczenia, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
15. Rowerami z wypożyczalni można poruszać się jedynie po utwardzonym terenie, drogach publicznych,
wytyczonych duktach leśnych oraz ścieżkach rowerowych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zabrania
się poruszania rowerami poza trasami.
16. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu jedynie za zgodą rodziców i na ich pełną
odpowiedzialność.
17. Sprzęt należy bezwzględnie zwrócić do godziny 20.00. W przypadku przekroczenia tej pory należy
poinformować Wypożyczalnie o przyczynach przedłużeniu czasu wypożyczenia pod numerem telefonu:
530 011 399
18. Osoba Wypożyczająca sprzęt podlega wszelkim regulacjom ustawy ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz
przepisom lokalnym.
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19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub kolizje spowodowane podczas użytkowania
sprzętu przez Wypożyczającego, w szczególności jeśli sprzęt jest użytkowany niezgodnie z jego
przeznaczeniem i warunkami użytkowania. Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania
Wypożyczalni o wadliwości sprzętu do 10 minut po jego wypożyczeniu. Niezastosowanie się do
powyższego, może nieść ze sobą opłaty za usunięcie usterki.
20. W przypadku uszkodzenia sprzętu kaucja zostaje zaliczona na poczet naprawy.
21. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed
kradzieżą i uszkodzeniami.
22. W przypadku, gdy Użytkownik zwróci rower uszkodzony, pracownik działu technicznego ocenia wartość
szkody i prosi Użytkownika o zapłacenie kwoty równej oszacowanemu kosztowi naprawy roweru.
Użytkownik może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody; w takim przypadku sporządza się
protokół, będący podstawą do wniesienia sprawy do sądu. Opłatę za spowodowane uszkodzenia uiszcza się
w kasie lub na rachunek bankowy
23. W przypadku uszkodzenia pojazdu wynikającego z nieprawidłowego użytkowania i/lub odstępstw od
regulaminu czy utraty sprzętu, koszty naprawy lub wymiany pokrywa osoba wypożyczająca lub jej prawny
opiekun.
24. W przypadku udostępnienia przez Wypożyczającego roweru osobie trzeciej wbrew Regulaminowi, za jej
działania i zaniechania odpowiada on jak za działania własne.
25. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 202r. Nr 101, poz.926 z
późn.zm), wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w bazie danych, dla
potrzeb niezbędnych do prowadzenia usług wypożyczalni.
ZABRANIA SIĘ:
•
•

Przewożenia sprzętem z wypożyczalni więcej osób, niż jest to przewidziane konstrukcyjnie i wagowo dla tego
typu pojazdu oraz użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Oddawanie do użytku osobom trzecim.
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